
ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2552 ปท่ี 1 ฉบับท่ี 6 

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับประจําเดือนกรกฎาคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีสําคัญทางศาสนาเพราะมีวันสําคัญๆ คือวันเข้าพรรษา 
และวันอาสาฬหบูชา ทําให้เราได้ทําบุญทําทานกัน แต่ก็มีสิ่งท่ีน่าตกอกตกใจ คือ มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุ
ใหม่ 2009 กันท้ังประเทศใหม่ หาวิทยาลัยเราเองก็มีนักศึกษาเจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ป่วยกันหลายคนแต่ก็โชคดีนะคะท่ีเป็น

เพียงไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แต่ก็ขอให้อาจารย์ เจา้หน้าท่ีและนักศึกษาอย่าประมาท อย่าลืมปฏิบัติตามสโลแกน  “กินร้อน ช้อนกลางและล้างมือ” 
และใส่หน้ากากอนามัยเม่ือต้องไปในท่ีชุมนุมชนหรือเม่ือเป็นหวัด และใช้ผ้าปิดปาก จมูก เม่ือ ไอ หรือจาม  
  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพ่ือจะได้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

บรรณาธิการ 

       สําหรับเดือนนี้ท่านคณบดียังคงติดภารกิจในการเข้าร่วมอบรมผู้บริหารรุ่นใหม่อยู่นะครับ แต่ท่านก็ได้ฝากจดหมาย
ข่าวเพ่ือนํามาลงในคอลัมภ์นี้เหมือนเดิม  ในช่วงเดือนกรกฎาคม  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง 
มาอ่านกันเลยนะครับ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2551  ขณะนี้ได้ทําการประเมินโดย
คณะกรรมการภายในประจําคณะไปแล้วเม่ือวันท่ี  20  ก.ค.  2552  และผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการภายนอก เม่ือวันท่ี  29  ก.ค.  2552  เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว 

2. อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรหลักในการจัดอบรมครูคณิตศาสตร์หลักสูตร 2 สสวท. ซ่ึงจัดโดยสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์  เขต  2  เม่ือวันท่ี  27  ก.ค.  2552  ท่ีผ่านมา 

3. ขอชื่นชมนักศึกษาน้องใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ฯทุกคน ท่ีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่สัมพันธ์ ครั้งท่ี 15 “ต้นพะยอมเกมส์” เม่ือวันท่ี 
15 ก.ค. 2552  ท่ีผ่านมาด้วยน้ําใจนักกีฬาท่ีดี  รวมทั้งขอชื่นชมนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  Big  clearnning  day  เม่ือวันท่ี  22  ก.ค.  2552   
ท่ีผ่านมาด้วยครับ 

4.  คณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นในวันท่ี 18-20 ส.ค.2552 ขอให้อาจารย์ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเตรียมดําเนินการเพื่อจัดงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีช่วยกัน
จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะจนเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยด้วยนะครับ  
            ผศ.ดร.ศุภชัยทวี  
           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

              Email : Tawee-supachai@hotmail.com 

 อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตรฯ  คณะวิทยาศาสตรฯ 

นําโดย ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ  เปนวิทยากร ในการจัดอบรม

ครูคณิตศาสตร  หลักสูตร  2  สสวท.  ซ่ึงจัดโดยสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  นครสวรรค  เขต  2  ในระหวางวันที่  27-31  ก.ค.  

และระหวางวันที่  3-7  ส.ค.  2552  ณ  หองนนทรี  อาคารศูนย

วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   



หนา 2 

การประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา การประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 25512551  

 เม่ือวันท่ี 20 ก.ค. 2552  คณะวิทยาศาสตรฯไดทําการประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายในระดับคณะ  ประจําป
การศึกษา  2551 โดยคณะกรรมการภายในประจําคณะ และไดผานการประเมินโดยคณะกรรมการภายนอก 6 ทาน ไดแก  ผศ.
ดร.เสมอ  ถานอย,  ผศ.ดร.ทัศนุพันธ  กุศลสถิต,  นายนพดล  เกษตรเวทิน,  น.ส.วไิลลักษณ  สกุลเขมฤทัย,  นายสาธร  ทรัพย
รวงทอง  และนายสมพร  พลูพงษ  เม่ือวนัท่ี  29  ก.ค.  2552  ท่ีผานมา  โดยคณะวิทยาศาสตรฯ ไดรับผลการประเมินคะแนน
รวมเฉล่ียคือ  2.59   

 

      

มุมมองดานการบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
หรือผลลัพธ รวม ผลการประเมนิ 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 3.00 2.50 2.64 คุณภาพระดับดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน - 2.71 2.67 2.70 คุณภาพระดับดีมาก 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 คุณภาพระดับดีมาก 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู 
และนวัตกรรม 1.33 3.00 2.00 2.33 คุณภาพระดับดี 

รวม 1.83 2.90 2.42 2.59 คุณภาพระดับดีมาก 

ผลการประเมิน คุณภาพระดับพอใช คุณภาพระดับดีมาก คุณภาพระดับดี คุณภาพระดับดี
มาก  

สรุปคะแนนตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  สรุปคะแนนตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ    



ปท่ี 1 ฉบับท่ี  6 หนา 3 

ประชาสัมพันธหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประชาสัมพันธหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

 คณะวิทยาศาสตรฯ ไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธเผยแพร
หลักสูตร  แนะนําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหกับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี  4  จังหวัด  คือ  ชัยนาท  อุทัยธานี  
กําแพงเพชร  พิจิตร  ระหวางวันที่  23  ก.ค.  2552 – 28  ส.ค.  2552 

 ขอแสดงความยินดีแก อาจารยธิษัณย  ธัญธนกุล  (อ.แมน)  ท่ีเขาพธีิมงคลสมรส
ไปเมื่อวนัท่ี 25 ก.ค. 2552 ท่ีผานมา  เราชาวคณาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรฯ 
ทุกคน  ขออวยพรใหมีความสุขมากๆ รักกันนานๆ มีลูกเตม็บานหลานเต็มเมอืงไวๆ นะ 
อ.แมน (สละโสดตัดหนา อ.ชัยวัฒน  ไปอีกคูซะแลว) 



หนา 4 

ข่าวจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติข่าวจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติข้ันสูง” 

ระหวางวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2552 
ณ  คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 

 
 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติไดสงอาจารยเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติข้ันสูง”  ซึ่งจัดข้ึนโดยสมาคมนักวิจัย จํานวน 2 ทาน ไดแก อาจารยภัทริณี คงชู  และอาจารย อาวีพร ปานทอง 
โดยเปนการอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับสถิติข้ันสูง โดยใชโปรแกรม LISREL ในการวิเคราะหขอมูล  รวมทั้งการนํา
สถิติไปใชในการปฎิบัติงานใหสอดคลองกบัเนื้องานของแตละบุคคล  ซึง่เนื้อหาในการอบรมประกอบดวย Factor 
Analysis, Path Analysis, Multiple Regression Analysis, Multivariate Analysis of Variance และ Discriminant 
Analysis  

ฝากขาวประชาสัมพันธ     
1. ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ จัดโครงการศึกษาดูงาน สําหรับนักศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร)  และ ค.บ. 

(คณิตศาสตร)  ณ โรงงานเบียรไทย (1991) จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552  (รูปจะนํามาฝาก
ในฉบับหนา) 

2. เชิญชวนเขารวมกิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ของภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ โดยมีกิจกรรม 
เชน การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปงโก พับ
กระดาษ  sudoku เปนตน 



ปท่ี 1 ฉบับท่ี  6 หนา 5 ข่าวจากสาขาวิชาเคมีข่าวจากสาขาวิชาเคมี  

    การคนพบธาตุใหม 
 
 ทีมวจิัยจากทางตอนใตของเยอรมัน เมือง Darmstadt ไดนําเสนอธาตุใหมลําดับที่ 112 ซ่ึงเกิดจากการยิงอะตอมของสังกะสี
ผานไปยังเคร่ืองเรงอนุภาคที่มีความยาว 120 เมตรเพ่ือไปชนกับอะตอมของตะก่ัว จากนั้นนวิเคลยีสของตะก่ัวและสังกะสีจะรวมตัว
กันเกิดเปนนิวเคลียสใหมของธาตุใหม ซ่ึงรูจักในนาม Ununbium ซ่ึงเปนภาษาลาติน ดังนั้นจึงเปนการคนพบธาตุที่ 112 ซ่ึงมีเลข
อะตอมสูงสุดและจะถูกจัดเขาไปในตารางธาตุอยางเปนทางการ  
 IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ไดยืนยันการคนพบธาตุที่ 112 โดยทีมวิจัยจากศนูย Helm-

holtz ผูคนพบเผยวาธาตุใหมนี้มีน้ําหนักโมเลกุลหนักเปน 277 เทาของไฮโดรเจน ทําใหเปนธาตุทีห่นักที่สุดในตารางธาตุ ซ่ึง IUPAC 

ระบุวาธาตุใหมนี้จะชวยใหนกัวิจัยเขาใจกลไกการทํางานของโรงงานพลังงานนิวเคลยีร เนื่องจากเลขอะตอม 112 คือผลรวมของ
ตัวเลขอะตอมของสังกะสีซ่ึงมีคาเทากับ 30 และตะก่ัวซ่ึงมีคา 82 และเปนการระบุวามีโปรตอนก่ีอนุภาคที่จะพบในนิวเคลียสของ
อะตอมนั้น 

 ตอมา ธาตุใหมลําดับที่ j112 ซ่ึงคนพบโดยนักวิทยาศาสตรและนักดาราศาสตร Nicolaus Copernicus ก็ไดรับการต้ังชื่อแลว
เชนกัน มีชื่อวา ”copernicium” ตัวยอคือ Cp ซ่ึงชื่อนี้ต้ังเปนเกียรติแก Nicolaus Copernicus นักวิทยาศาสตรจากศูนยวจิัยไอออน
หนักในเยอรมันนี ซ่ึงคนพบธาตุ copernicium จากการทดลองปฏิกิริยาฟวชั่นในป 1996 

 
Nicolaus Copernicus 

ขณะนี้อยูในชวงที่ IUPAC ดําเนินการรับรองธาตุใหมอยางเปนทางการซ่ึงใชเวลา 6 เดือน ซ่ึงภายใตกฎของ IUPAC นั้น
ระบุวาไมสามารถตั้งชื่อธาตุใหมเปนชื่อบุคคลไดถาบุคคลน้ันยังมีชีวิตอยู ดังนั้นธาตุใหมลาสุดจึงไดชื่อวา ”copernicium” 
 Nicolaus Copernicus เกิดเม่ือป 473 ที่ตูรัน ประเทศโปแลนด เปนผูที่สรุปวาดวงดาวหมุนรอบดวงอาทิตยและสุดทาย
สามารถพิสูจนจนหักลางความเชื่อที่วาโลกนั้นเปนศูนยกลางของจักรวาลได เขาคนพบวาดวงดาวโคจรรอบดวงอาทิตย ซ่ึงการ
คนพบดังกลาวนําไปสูการคนพบแรงโนมถวง และนําไปสูขอสรุปที่วาดวงดาวน้ันอยูหางไกลอยางไมนาเชื่อและจักรวาลนั้นมีขนาด
ใหญเกินกวาจะจินตนาการได  

เรียบเรียงจาก  bbc.co.uk  และ reuters.com 



ข่าวจากสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพข่าวจากสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  

»a¡ÒÃ a§e» �¹¾ ืªËÃoืÊ aµÇ �¡ a¹

 ปะการังเปนแหลงทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญ บริเวณชายฝงทะเลเปนที่อยูของพืชและสัตวทะเลจํานวนมาก เปนแหลงอาหาร เปนแหลง
เพาะพันธุวางไข และหลบภัยของสัตวทะเล นอกจากน้ันปะการังยังมีสวนสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเล การประมง และมีสวนสําคัญในการรักษา
สภาพสมดุล ธรรมชาติของแนวชายฝง ชวยลดความรุนแรงของคล่ืนที่กระทบแนวชายฝง ความสวยงามของแนวปะการังยังชวยในดานการพักผอน
หยอนใจและเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ซึ่งปะการังที่มีสีสันสวยงามเหลาน้ีเปนพืชหรือสัตวทะเลกันแน 
           นิพนธ พงศสุวรรณ นักวิชาการประมง 8 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝงทะเลและปาชายเลน อธิบายวา ปะการังเปนสัตว
ทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง มีโครงสรางภายนอกเปนหินปูนเปรียบเสมือนกระดูก ซึ่งหินปูนจะเปนสวนที่รองรับเน้ือเยื่อของตัวปะการัง โดยทั่วไปตัว
ปะการังจะมีรูปทรง เปนทรงกระบอกเล็กๆ แตละกระบอกจะมีชองเล็กๆ ซึ่งเปนที่อยูของปะการังแตละตัว ท่ีปลายกระบอกจะมีหนวดที่คอยดักจับ
สัตวนํ้าตัวเล็กๆ เชน แพลงตอน เปนอาหาร ดังน้ัน เวลานํ้าลด ปะการังก็จะหดตัวเขาไปอยูในชองซึ่งถือเปนบานของปะการัง จะเห็นวาในปะการัง 1 
กอน 1 กอ หรือ 1 แผน ประกอบไปดวยปะการังจํานวนมาก โดยมีเน้ือเยื่อเช่ือมติดกัน 
           ปะการังสามารถสืบพันธุได 2 แบบ คือ แบบอาศัยเพศ โดยการปลอยไขและเสปรมออกมาผสมกัน เมื่อไขไดรับการผสมเรียบรอยแลวก็จะ
เกิดเปนตัวออน ตัวออนก็จะลอยไปตามกระแสนํ้าจนกวาจะหาที่จับเกาะได และจะกอสรางบานใหมขึ้นมา อีกแบบหน่ึง คือ แบบไมอาศัยเพศ จะใช
การแตกหนอออกไปเรื่อยๆ ตามลักษณะรูปรางของปะการังแตละชนิด ปะการังที่พบทั่วไปมีพัฒนาการของการอยูรวมกันเปนกลุมปะการัง หรือแนว
ปะการัง ซึ่งแนวปะการังจะเกิดจากการขยายพ้ืนที่ของปะการังชนิดตางๆ 
           ในเรื่องความงดงามของแนวปะการังน้ันประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก แนวปะการังที่งดงามและมีช่ือเสียงซึ่งเปนที่รูจักไปท่ัว
โลกคือแนวปะการังของหมูเกาะสิมิลัน และหมูเกาะสุรินทร ปจจุบันมีการนําทรัพยากรชายฝงมาใชประโยชนมากขึ้นทําใหแนวปะการังตกอยูใน
สภาพเสื่อมโทรมอยางนาเปนหวง ถาหากวาปะการังถูกทําลายหรือตายไปตองใชเวลานานมากกวาจะพื้นคืนสภาพขึ้นมาได 
           Great Barrier Reef เปนพ้ืนที่ปะการังที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งแผออกไปเปนวงกวางถึง 3,000 กิโลเมตรตลอดชายฝง ควีนแลนด รัฐควีน
แลนด ประเทศออสเตรเลีย เต็มไปดวยปะการังกวา 3,000 ชนิด โดยองคการยูเนสโก ไดใหการคุมครองเปนมรดกโลกต้ังแตป ค.ศ.1981 เปนตนมา 
 
ที่มา วิทยาศาสตรรอบตัว  (จาก สสวท.) 
http://knowledgesharing.thaiportal.net/บทความ/tabid/93/articleType/ArticleView/articleId/137/.aspx  
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ข่าวจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ข่าวจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

อยาใหเด็กติดหวาน เพราะอาหารเสริม 
 ถาไมอยากใหลูกหลานฟนผุในอนาคตแนะ ลองหันมาทําอาหารเสริมปรุงสกุเอง Ffp อาหารทารกตอง 
รสไมจัดปรุงรสเจือจางไมใสผงชูรสภาชนะเครื่องปรุงตองสะอาด... 
 "อาหารเสริม" หรือที่เรียกเปนทางการวา "ผลิตภัณฑเสริมอาหาร" นั้น จากงานวิจัยของกองทันต
สาธารณสุข เมื่อปที่แลวพบวาเด็กอายมุากกวา 6 เดือนขึ้นไปถึงรอยละ 52.7 ไดรับอาหารเสริมประเด็นท่ีตามมาคือ
วาอาหารเสริมปรุงสําเร็จหรือก่ึงสําเร็จรูปเหลาน้ี มี น้ําตาลเปนสวนประ-กอบหลัก ในปริมาณท่ีสูง สงผลใหเด็กติด
รสหวานในอนาคต ทําใหฟนผุตามมา  วารสารฉลาดซ้ือ ฉบับลาสุดเดือนมิถุนายน ของมูลนธิิเพื่อผูบริโภค ได
นําเอา ผลิตภัณฑ เสริมอาหาร ที่ขายกันทั่วไปและติดอันดับตนสงใหสถาบัน วิจัยโภชนาการ ม.มหิดล ตรวจ

วิเคราะหพบวาบางชนิดมีน้ําตาลมากถงึ 19.9 กรัมตอ 100 กรัม  ถาไมอยากใหลูกหลานติดหวานหรือฟนผุใน
อนาคต นาจะลองหันมาทําอาหารเสริมปรุงสุกเองกันดีกวา นอกจากประหยัดตังค ปลอดภัย ไรสารกันบูดแลว ยัง
ทําใหเด็กไดกินอาหารสดใหมอีกดวย 
 ภญ.อ.ดร.สุญานี พงษธนานิกร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหหลักเกณฑในการให
อาหารเสริมแกทารกไววา ควรเร่ิมทีละอยางเพือ่ดูวาเด็กเกิดอาการแพหรือไม การเริ่มใหอาหารแตละชนิดควรเวน
หางกัน 1-2 สัปดาห เพื่อสังเกตอาการผิดปกติ เชน ผื่นตามผิวหนัง รองกวนมาก ไอ หอบ  เร่ิมใหทีละนอยจากคร่ึง

ชอนชา แลวคอยเพิม่ขึ้น ในขั้นตอนการเตรียมตองคํานึงถึงความเหมาะสมของอายุและพัฒนาการของเด็ก ผูปรุงตองสนใจความสะอาดอยางมาก ตองลางมือใหสะอาดกอน
ปรุง ภาชนะตองตมฆาเช้ือให สะอาด แยกจากคนอื่น อาหารตองใหมสด และตองตมสุกทั่วถึง ปรุงเสร็จตองปดฝากันแมลงวันตอม อาหารทารกตองรสไมจัด ปรุงรสเจือจาง 
ไมใสผงชูรส เวลาปอนอาหารเด็กตองใหกินเปนเวลา เปนที่เปนทาง ไมเลนไปดวย หากเด็กปฏิเสธใหหยุดไปกอนแลวคอยเร่ิมใหมในอีก 3-4 วันหัดใหเด็กชวยตัวเอง เชน 
หัดถือชอนเองหัดหยิบอาหารเขาปากเอง ไมควรใหน้ําหวาน กลูโคส น้ําอัดลม เพราะไมมีประโยชน และทําใหไมอยากกินอาหารที่มีประโยชนอีกดวย. 

ข่าวจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯข่าวจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  
วินโดวส 7 (อังกฤษ: Windows 7 วินโดวสเซเวน) เปนซอฟตแวรรุนในอนาคตของระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟทในสาย

วินโดวส สําหรับใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและมีเดียเซนเตอรโดยวันออกจําหนายจริงยังไมไดระบุไวโดยจะข้ึนอยูกับ
คุณสมบัติของซอฟตแวร  ในปจจุบันมีรุนทดสอบที่ยังไมสมบูรณเปดใหผูใชงานไดดาวนโหลดฟรีทดลองใช ไมโครซอฟทไดมีการประกาศ
เปดตัววินโดวส 7 ในชวงป พ.ศ. 2550 วาการพัฒนาวินโดวสตัวนี้จะใชเวลาสามปใหหลังจากการวางจําหนายวินโดวส วิสตา 

คุณสมบัติใหมของวินโดวสตัวนี้จะมีจุดเดนในสวนของ รองรับระบบมัลติทัช มีการออกแบบวินโดวสเชลลใหม และระบบเน็ตเวิรก
แบบใหมภายใตชื่อโฮมกรุป (Home Group) ในขณะท่ีคุณสมบัติหลายสวนในวินโดวสรุนกอนหนาจะถูกนําออกไปไดแก วินโดวสมูฟวีเม
เกอร และ วินโดวสโฟโตแกลเลอรี 

รุนทดสอบลาสุดคือรุน 6.1.7100 (Windows 7 RC) ออกใหทดสอบเม่ือ 30 เมษายน 2552 โดยในชวงเวลาเดียวกันไดมีการแจง
วาผูที่ดาวนโหลดไฟลจากแหลงอื่นนอกเหนือจากทางเว็บไมโครซอฟทซึ่งมีโอกาส ที่ผูใหบริการดาวนโหลดสอดแทรกมัลแวรหรือโทรจัน
มากับไฟลดวยไมโครซอฟทไดระบุความตองการข้ันตํ่าของซอฟตแวรสําหรับ วินโดวส 7 RC ไวดังนี้ 

 

  32 บิต 64 บิต 

CPU 800 Mhz(ข้ันตํ่า) 1 Ghz แนะนาํ 

RAM 1 GB (512MB ข้ันตํ่า) 2 GB 

VGA DirectX 9 พรอมเมโมรี 128MB สําหรับ Aero) และ WDDM 1.0 

HDD 16 GB 20 GB 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/ 
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ข่าวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมข่าวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
กาวใหมของการทํางานแบบเครือขายเยาวชนสิ่งแวดลอม 

กับ.......คาย N-YEN รักษโลก ครั้งท่ี 1   

          By EnMan 
สวัสดีอีกคร้ังกับคณาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกทานครับ สําหรับขาวคราวความเคล่ือนไหวของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ประจําเดือนนี้คงหนีไมพนเร่ืองของชาวคายอีกแลวครับทานผูอาน......     
ในระหวางวันที่ 25-28 มิถุนายน 2552 ที่ผานมาชมรม FREEDOM และชมรมคนของเฌอไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพรวมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและสภา

เครือขายเยาวชนสิ่งแวดลอม ภาคเหนือ จัด “คาย N-YEN รักษโลกคร้ังท่ี 1” ณ สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาบึงบอระเพ็ด กอนที่จะเลาถึงรายละเอียดของจัดคาย 
ผมขอเทาความไปถึงสภาเครือขายเยาวชนสิ่งแวดลอม ภาคเหนือ หรือ N-YEN ที่ยอมาจาก North Youth Environmental Network เกิดจากการรวมกลุมของชมรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวภาคเหนือ 11 สถาบัน ไดแก 1. มหาวิทยาลัยแมโจ  2. มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศนพะเยา 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร 4. 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 9. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณและ 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (มี 2 ชมรม คือ ชมรม FREEDOM และชมรมคนของเฌอ) เพื่อเผยแพรความรู
เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม             

พิธีเปดกิจกรรม “คาย N-YEN รักษโลกคร้ังท่ี 1” ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและชุมชนสัมพันธ   เปนประธานใน
พิธีเปด (แตพิธีกรในวันนั้นไดเชิญใหทานกลาวรายงานดวย.....ฮากันเขาไป) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกสภาเครือขายเยาวชนดานส่ิงแวดลอมนําความรูที่ไดมาถายทอด
ใหกับเยาวชน สงเสริมและใหความรูแกกลุมคนรุนใหมเพื่อเปนผูนําในการทําส่ิงๆ ดีเพื่อสังคม และสรางเครือขายความรวมมือของแตละโรงเรียนใหเห็นความสําคัญในดาน
สิ่งแวดลอมรวมกันซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 130 คน ประกอบดวยเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา 11 สถาบัน เยาวชนในโรงเรียนเครือขายของแตละสถาบัน (ระดับ
มัธยมศกึษาปที ่4 และ 5) จํานวน 11 โรงเรียน คณาจารยผูควบคุมนักศึกษาและนักเรียนจากสถาบันตางๆ และส่ือมวลชนจากรายการตนกลาในปาใหญ ทางชอง NBT 
(ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 16.35 - 17.00 น. อยาลืมดูพวกเราออก TV กันนะครับ)  ซึ่งก็มีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิเชน กิจกรรมวิชาการสรางสรรคสิ่งแวดลอม กิจกรรม
สื่อความหมายทางธรรมชาติ  นี่หรือโลกมายา (บทบาทสมมุติดานส่ิงแวดลอม) กิจกรรมจุดไฟอุดมการณ  กิจกรรมลองเรือชมบึงบอระเพ็ด  นอกจากน้ียังมีการแบงกลุม
ออกเปน 5 กลุม เพื่อลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนรอบๆ บึงบอระเพ็ด กลุมท่ี 1 การรวมกลุมและการแปรรูปผลิตภัณฑจากตนตาล (บานเกยไชย) กลุมท่ี 2 การใชประโยชนจากบัว 
(บานทับกฤช) กลุมท่ี 3 หมูบานเคร่ืองปนดินเผา (บานมอญ) กลุมท่ี 4 วิถีชีวิตของชาวแพ  

และกลุมท่ี 5 การจัดการขยะของเทศบาลนครนครสวรรค ซึ่งกิจกรรมทุกอยางก็สําเร็จไปไดดวยดี ถึงแมจะมีการเจ็บไขไดปวยบาง  (แตไมใชหวัด 2009 นะครับ) อาจ
เปนเพราะกิจกรรมท่ีแนนประกอบกับอากาศท่ีบึงฯ รอนมากมาก........เพราะเด็กสวนใหญมาจากภาคเหนือ (ตอนบน) ซึ่งยังไมชินกับอากาศรอนของจังหวัดนครสวรรค 

นอกจากน้ีปญหาอีกอยางหน่ึงก็คือปญหาการทํางานในแบบเครือขายซ่ึงตางคนก็ตางความคิดเพราะมาจากหลายสถาบัน
และหลากหลายสาขาวิชา  (สังคมมีความแตกตางได แตตองไมแตกแยก)  
ถึงแมจะมีปญหาตางๆ มากมาย แตผมเช่ืออยูอยางหน่ึงวานักศึกษาชมรม 
FREEDOM และชมรมคนของเฌอ รวมท้ังสภาเครือขายเยาวชนสิ่งแวดลอม
ภาคเหนือไดจากการจัดคายในคร้ังน้ีคือ ประสบการณทํางานเปนทีม การอยู
รวมกันบนความหลากหลายทางความคิด การแกปญหาเฉพาะหนา.... ซึ่งก็
ตรงกับสํานวนท่ีวา “ปญหามา ปญญาเกิด”  
ออลืมบอกไปวานักศึกษาเราทํากับขาวกันเอง ซึ่งตอนแรกก็นึกวาจะกิน

ไมไดซะแลวเพราะผูจัด (ชมรม FREEDOM และชมรมคนของเฌอ) ตองรับผิดชอบท้ังนักเรียนนักศึกษา คณาจารย ผูสื่อขาว และ
เจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม.......แตทั้งหมดก็บอกเปนเสียงเดียวกันวาเหมือนมืออาชีพมาก...... (รอดไปเรา)   

และในพิธีปด “คาย N-YEN รักษโลกคร้ังท่ี 1” ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในพิธีปด ซึ่งแมในวันน้ันทานจะไม
สบายก็ตาม ทางคณะผูจัดตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ ที่นี้ดวย   

สุดทายตองขอขอบพระคุณหัวหนามังกร จินดาหอมและเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาบึงบอระเพ็ดทุกทานท่ีใหการดูแลทั้งเร่ือง สถานท่ี ที่พัก
และเรือนําชมบึงฯ  ดวยดี ตลอดจนอาจารยสุชาดา จันทรทอง ที่ใหเงินสนับสนุนคายของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และท่ีสําคัญตองขอขอบคุณ Staff 
คณาจารย นักศึกษาชมรม FREEDOM และชมรมคนของเฌอทุกคนที่ชวยกันทําใหคาย N-YEN รักษโลกคร้ังท่ี 1 สําเร็จไปไดดวยดี………………….       
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ข่าวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพข่าวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 เม่ือวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ไดรับเกียรติจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใหเปนผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการรับมอบโลหเกียรติ
คุณ เพ่ือเชิดชูเกียรติ “หนวยงานที่รวมสงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานดานอนามัยการเจริญพันธุ” จาก นพ.
มานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการ “อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ คร้ังที่ 1” 
ระหวางวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมรามา การเดนท ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ณัฐธยาน ศรีพุธ
สมบูรณ และ อ.ชยภรณ ดีเอม เขารวมการประชุมในครั้งนี้ และเปนผูรับผิดชอบงานดังกลาวภายใตขอตกลงในความรวมมือ
กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

 ถัดมาเมื่อวันเสารที่ 18 และวันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม 2552 ผศ.ณัฐธยาน ศรีพุธสมบูรณ อ.ชยภรณ ดีเอม และ อ.
ทิพพารัตน ทับโต พรอมดวยแกนนํานักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 
33 คน ไดรับเชิญจากองคการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการสาธารณสุข (PATH) ใหเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทีม
บอกบริการเชิงรุกตนแบบ ณ หองประชุมชวนชม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานภายใต
ขอตกลงในความรวมมือกับองคการ PATH ดําเนินงานในโครงการ “รณรงคบอกบริการ เชิงรุก “LOVE CARE STA-
TION: เลิฟแครฯ กลารัก...กลาเช็ค” จังหวัดนครสวรรค ระยะที่ 1 (ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2552)  

หลังจากน้ัน ผศ.ณัฐธยาน ศรีพุธสมบูรณ และ อ.ทิพพารัตน ทับโต ไดรับเชิญจากกองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ใหเขารวม “พัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน สําหรับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา” เม่ือวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด ปารคอินน รีสอรท จังหวัดเชียงราย โดยหลังจาก
การพัฒนาหลักสูตรในครั้งน้ี ทางกรมอนามัยฯ จะไดรวบรวมผลงาน และเผยแพรหลักสูตรดังกลาวใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ เพ่ือใชประโยชนทางการศึกษาตอไป 
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 กอนจะถึงขาวสงทายของเดือนนี้ เม่ือวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา ผศ.ณัฐธยาน ศรีพุธสมบูรณ ไดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร “’การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข” ขึ้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความรู ทักษะ และ
เพ่ิมเติมประสบการณดานการคุมครองผูบริโภคใหกับนักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 80 คน ณ หองประชุม
อมราวดี ซ่ึงการอบรมในครัง้น้ี ทางสาขาฯ ไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญดานการคุมครองผูบริโภค จากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครสวรรค มาเปนวิทยากรในการบรรยาย และฝกปฏิบตัิการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารใหกับนักศึกษา ซ่ึง
กอใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน และการดําเนินชีวติประจําวนัไดเปนอยางดี  

ทายที่สุดสําหรับเดือนกรกฎาคม เม่ือวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ นําโดย     อ.สุชาดา จันทร
ทอง และ ผศ.ณัฐธยาน ศรีพุธสมบูรณ พรอมดวย อ.ชยภรณ ดีเอม, อ.ทิพพารัตน ทับโต, อ.บงกฎ พัฒนา และ อ.พิมพลดา 
โชติอดุลยศิริ นําคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน และอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) จํานวน 200 คน เขาศึกษาดูงานดาน “การสาธารณสุขข้ันนํา” ณ กรมอนามัย และกรมการแพทยแผนไทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพ และเปดโลกทัศนในการเรียนรูใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
สําหรับการเตรียมความพรอมที่จะไปเปนนักสาธารณสุขที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต 
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เรื่องของกํานัน  ผูใหญบาน 
 สวัสดีคะพบกันอีกแลวสําหรับ science gossip โดยนองทรายเหมือนเดิมนะคะ  สําหรับฉบับน้ีนองทรายมีเรื่องเลาขําๆ 
ของอาจารยสาวสวยนามวา อ.อาวีพร  ปานทอง (อ.มิลค) หรือนองบลู เอวิกา ประจําคณะเราน่ันเอง  โดยเรื่องน้ี อ.มิลค เลา 
ใหฟงวา....ในชวงที่หมูบานกําลังจะมีการเลือกต้ังกํานัน  ขณะน้ันพอ อ.มิลค ซึ่งเปนกํานันไดขับรถตามรถคันขางหนาซึ่ง 
เปนรถของผูใหญบานเพ่ือที่จะไปบอกใหผูใหญบานมาเลือกต้ังแตผูใหญบานไมรูวาเปนรถของกํานันทางผูใหญบานก็คิดวามี
คนกําลังขับรถตามเพ่ือคิดจะทํารายหรือจะมาลักพาตัวไปกักขังเพ่ือไมใหไปเลือกต้ัง...ก็เลยยิ่งขับรถเร็วขึ้นเพ่ือจะไดหนี... 
สวนตัวกํานันเองก็คิดวาผูใหญบานจะหนีไมอยากไปเลือกต้ังก็เลยยิ่งขับรถไลบี้... จนในที่สุดรถของกํานันเสียหลักไปชนเสา
ขางทาง  เหตุการณจึงสงบลงโชคดีที่พอกํานันรวมทั้ง อ.มิลคที่น่ังรถมาดวยไมเปนอะไรมาก หลังจากวันน้ันจึงไดคุยกันและรู

ความจริงวาตางคนตางเขาใจผิด  กวาจะไดรูเรื่อง อ.มิลค ตองเสียคาซอมรถไปไปซะ 4,500  บาท    เรื่องน้ีสอนใหรูวา โทรศัพทมีตองใชใหเปน
ประโยชน นะจะนองทรายขอรองงงง 

       โดยนองทราย’09 (science’09) 

มหัศจรรยแหงชีวิต และ มหัศจรรยแหงชีวิต และ 7 7 หลักคิดจาก วหลักคิดจาก ว ..วชิรเมธีวชิรเมธี   

       ว.วชิรเมธี พระนักเทศนชือ่ดัง ไดใหขอคิดใน
หลักธรรมแหงการดําเนินชีวิต ในหนังสือชุด 
“มหัศจรรยแหงชีวิต” ซ่ึงผูฟงและผูอานสามารถนาํ
ขอคิดที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน เพือ่บรรเทา
ความทุกขตางๆ ที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะ ในสถานการณ
ปจจุบัน กับภาวะเครียดที่รุมเราคนไทย ทั้งวิกฤต

การเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจ  สําหรับ 7 หลักคิดในเชิงบวก ที่สามารถ
หยิบมาเปนยาชูกาํลังใจในยามทอแทไดอยางดีเย่ียมโดยใน 7 หลักคิดมี
ขอคิดดีๆอกี 7 ขอ เปนพลังมหัศจรรยของ 7x7 ไดแก        
       1. ความคิดดีๆ เปนท่ีมาแหงความสุข แนนอนวาเม่ือเรามีความคิดดีๆ 
โลกก็จะดีตามอยางที่เราคิด ดังทีท่านวาไวในหนังสือเลมนี้วา “โลกเปน
อยางไร ข้ึนอยูกบัวาเราใสแวนตาสีอะไรมองโลก หากมองโลกในแงด ี
ชีวิตมีแตส่ิงร่ืนรมย หากมองโลกในแงรายชีวิตมีแตความวุนวายและทุกข
ระทม”        
       2. ปญญาดียอมมีความสุข คนมีปญญายอมใชปญญาในการแกปญหา
เพื่อใหพนทุกข ดังนั้น สําหรับคนมีปญญา วิกฤตอยูไหน ปญญาอยูนั่น 
สวนคนดอยปญญา โอกาสอยูไหน วิกฤตอยูนัน่ จงเรียนรูที่จะเปลี่ยน
ปญหาใหเปนปญญา เปลี่ยนอปุสรรคเปนอุปกรณ        
 

       3. ชีวิตของคนดีคือชีวิตท่ีมีความสุข ดังทานวา ดอกไมหอมไดบางดอก แตมนษุย
หอมไดทุกคน หากเขาเปนคนดี กลิ่นดอกไมแมหอมขนาดไหน ก็หอมไดแตตามลม
เทานั้น สวนกลิน่ความดีของคนดนีั้น หอมหวนทวนลม ฟุงกระจายไปในทศิทั้งส่ี 
ดอกไมผลบิานแลวไมนานก็รวงโรย แตความดีของคนนั้น สถิตเปนนิรันดรเหนือ
กาลเวลา        

4. ปฏิสัมพันธดีก็มีความสุข ซ่ึงเปนการเลอืกคบมิตร โลกนี้มีมิตรอยู 3 ประเภท
คือ 1. ปาปมิตร เพื่อนชั่ว จงอยาคบ 2. กัลยาณมิตร เพื่อนด ีจงคบ 3. พันธมิตร เพื่อนที่
ผูกพันกนัดวยผลประโยชนจงระวงั        
    5. ทาํงานดีก็มีความสุข ทานวาไว คนจํานวนมากเปนทุกขขณะทํางาน แตเบิกบาน
เฉพาะเสาร-อาทิตย โดยหารูไมวา ในหนึ่งสัปดาหมีเสาร-อาทติยแคสองวัน จงเปนสุข
ขณะทํางานจงเบิกบานขณะหายใจ        
       6. มองโลกในแงดี ชีวิตมีความสุข ดังผูรูทานหนึ่งกลาววา “ทกุส่ิงทุกอยางในโลก
นี้มันถูกอยูแลว มีแตความเห็นของเราเทานั้นทีผ่ดิ ใครทําความเขาใจคํากลาวนีไ้ด
อยางลึกซ้ึง คนนัน้จะไมทุกข และเขาจะไมหวั่นไหว ในความผันแปรของชีวิต ส่ิงใด
เกิดข้ึนมาเขาจะอทุานอยูเสมอวา“มันเปนเชนนัน้เอง” 
       7. ครอบครัวดีทวีความสุข ครอบครัวคือพืน้ฐานสําคัญของชีวติ บุตรธิดาคือ
อนุสาวรียของพอแม หากลกูเปนคนดี อนุสาวรียของพอแมก็งดงาม หากลูกเลวทราม 
อนุสาวรียของพอแมก็อปัลักษณ        
อางอิงจาก http://variety.teenee.com/foodforbrain/15419.html 
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ที่ปรึกษา 

ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.นวลศร ี ชาํนาญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล รองคณบดีฝ่ายบรหิาร   

นายนฤพนธ ์ พนาวงศ ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

บรรณาธิการ 

ผศ.ดร.นวลศร ีชํานาญกิจ  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  

กองบรรณาธิการประจําฉบับ   
นางสาวปนดัดา  แย้มเผือก  อาจารย์ประจาํสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
นางสาวไอริน  ชุ่มเมืองเย็น        อาจารย์ประจาํสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
ดร.ชลดา  เดชาเกียรติไกร         อาจารย์ประจําสาขาวิชาเคมี 
นายอภิชาต ิ บุญมาลัย   อาจารย์ประจาํสาขาวิชาเคมี 
นายชัยวัฒน ์ ยิ้มช้าง               อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 

ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย  อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
นางสาวมาลัยพร  ดวงบาล  อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
นางสาวสิรภัทร  สิริบรรสพ   อาจารย์ประจําสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
นางสาวทิพพารัตน์  ทัพโต     อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นางชยภรณ  ดีเอม  อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ  อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
เลขานุการ 
    นายณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา  หัวหน้าสํานักงานคณบด ี

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
    นายอาทิตย ์ แก้ววงษา 

แบบตอบรบัแสดงความคิดเห็น 
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